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Abstract
The objective of this research is studying the
perception of student teachers of science
education of the empirical nature of science in
the teacher training centers of Tehran province.
Method of the research was descriptive and
field-searching. The statistical society consists of
all the male and female teachers and students of
science education in the teacher training centers
of Tehran province. Since the population of the
society was only 300 people, the sampling was
carried out by the WRT sampling method. For
data collection, the researcher designed a 31component questionnaire. The content validity
of the questionnaire was assessed by experts and
its construct validity was assessed through
exploratory factor analysis. The reliability of the
questionnaire was assessed by Cronbach's alpha
method (α=0.84) was eventually verified. All the
data were analyzed via the Pearson productmoment correlation coefficient, independent ttest, and ANOVA variance analysis in SPSS
software. The results indicated that student
teachers of experimental science education do
not have a correct and sufficient understanding
of the nature of science and its components -philosophical foundations of science, different
steps of an empirical method, scientific
achievements – and there is no significant
relation between the teaching experiences of the
teacher students and their understanding of the
true nature of the empirical science. In addition,
there is a significant correlation at p ≤ 0.01
between the student teachers’ performances and
their understanding of the nature of science, and
the sex of the student teachers was also
significant in understanding the nature of
science.
Keywords: Empirical nature of science ؛science
education ؛philosophical foundations of science؛
scientific method ؛scientific achievements.
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چکیده
 معلمان آمووز-پژوهش حاضر بهمنظور بررسی میزان درک دانشجو
علوم تجربی از ماهیت علم تجربی در مراکز تربیتمعلم اسوتان تهوران
 اامعوة. زمینهیوابی اسوت-  توصیفی، رو پژوهش مذکور.انجام شد
 معلمان زن و مرد رشته آموز علوم- آماری پژوهشی تمامی دانشجو
 با تواه به تعداد کومحجوم. نفر بودند333 تجربی است که تعداد آنها
 بورای.اامعه برای نمونوهگیوری از رو سرشوماری اسوتفاده گردیود
 معلمووان از ماهیووت علووم تجربووی از-انوودازهگیووری درک دانشووجو
 روایووی محتوووایی ای و.پرسشوونامهای محقووس سووااته اسووتفاده شوود
 همچنی روایی.پرسشنامه توسط متخصصان مورد بررسی قرار گرفت
 پایوایی.سووازه آن نیووز از طریووس تحلیووا عوواملی اکتشووافی تأییوود شوود
.=) محاسوبه شود3/48 پرسشنامه با اسوتفاده از رو آففوای کرونبوا
 درصود فراوانوی،دادههای پژوهش از طریس آمار توصیفی مانند فراوانی
انحراف معیار) و آمار استنباطی مانند آزمونتی و همبستگی) بوا اسوتفاده
-  یافتهها نشوان داد کوه دانشوجو. مورد تحلیا شدندspss از نرمافزار
معلمان آموز علوم تجربی درک درست و کافی از ماهیت کلوی علوم
 مراحوا مختلو،تجربی و مؤففههای آن مبانی فلسفی علوم تجربوی
رو علمی و دستاوردهای علم تجربی) ندارند و بوی سوابقه تودری
 معلمان آموز علوم تجربی و درک آنهوا از ماهیوت علوم- دانشجو
-  همچنی بی عملکورد دانشوجو.تجربی رابطه معنیداری واود ندارد
معلمان با درک ماهیت علم تجربی همبستگی معنیداری واود داشوت
.و از نظر انسیت نیز در درک ماهیت علمی تفاوت معنادار مشاهده شد
 مبوانی، دستاوردهای علوم تجربوی، رو علمی:واژههای کلیدی
. آموز علوم تجربی، ماهیت علم تجربی،فلسفی علم تجربی
zaheriphd@gmail.com : نویسندة مسئول.*

96/11/08 :پذیرش

95/01/27 :وصول

 / 08پژوهش در برنامهریزي درسي ،دوره دوم ،شماره ( 13پیاپي  ،)80سال پانزدهم ،پاییز 3131

مقدمه

در اوایل قرن بیست ویک بر اساس پیشارتت هاسیی کا
درزمینااة تکنولااو و و تنااسورو رد داد بسعااا ایدااسد
تغییراتی در آماوزش وپارورش در حاوز آماوزش علاو
( ،)Science Educationتکنولاو و و تناسورو اه کا
بیشترین این تغییارا بار یاسدییرو ماسدا العمار ساواد
علمی ( )Scientific literacyدانشآموزان تأکیاه دارناه
(Liu, 2009؛  ) Lederman et al,2013دانشآموزو کا
داراو سااواد علماای اساات مسااسول علماای و تنسوران ا را
ب خوبی درک میکنه ،مسسول جسمع را ب طور علمی نقه
ماایکنااه و زیاار ساا ال ماایباارد ،باا صااور منطقاای
تصمیم ییرو میکنه و داراو زنهیی مسئوالن و رضسیت
بخشی است (Trefil, 1991, as cited & Hazen, 2015
.)maleki & in Abdolmaleki
امروز در نظس هسو آموز ی دنیس دستیسبی با ساواد
علمی ،براو هم دانشآموزان ،ب ههف اصلی در برنسما
درسی آموزش علو تباهیل اه اسات ( & Kamisah
& Bybe ;2012,et al Neelavany,2010; Turiman
;2007
American
;2006
Osborne, Bruc,
1993; Association for Advancement of Science,
Organisation ;National Research Council,1996
for Economic Co-operation and Development
.)Abdolmaleki et al,2014;Amaniet al,2005;2007,

ب منظور دستیسبی با ساطم مطلاوو ساواد علمای در
میسن اتراد ،بسیه توج ویژ او ب مسهیت علم (Nature of
 )Scienceدر آموزش علو یردد ( & Lederman, N. G
Lederman,2014؛  .)Driver et al ،1996مسهیات علام
ب عنوان یک بخش اسسسی در پاژوهش آماوزش علاو و
همچنین یک جزء اسسسی ب منظور دساتیسبی با ساواد
علمااااااااای تباااااااااهیل اااااااااه اسااااااااات
(Next Generation ;McComas,2014;AAAS,1993,1989
Rannikmae,& Holbrook ;2013,Science
Standards
,Abdolmaleki et al,2015;Lederman et al,2013;2009

.)Abd-El-Khalick,2013
مهم ترین دلیل ک نشسن میدهه دانش آماوزان بسیاه
مسهیت علم را درک نمسینه این است کا نناین درکای

بااراو تصاامیمیی ارو مساائوالن تااردو و اندااس نقااش
هرونهو جهسنی و محلی منسسب بسیسر ضارورو اسات
( .)AAAS, 1993ههف مهم توصیف مسهیت علم تبیاین
آن براو آموزش علو است ناون معلماسن با نیزهاس و
روشهسو جهیه و خالقسن او نیسزمنهنه تس ب جنبا هاسو
یونسیون مسهیت علم بپردازنه .آنهس نیسزمنه آموزشهسیی
هستنه تس بتوانناه مسهیات داناش را با اکلی ما رر و
یکهست تفهیم نمسینه و سواد علمای را در کاال در
باا اجاارا بنذارنااه (Nuangchalerm, ;2002,Sadler
 .)2009کیفیت آموزش براو تراییرانی ک آن را دریستت
میکننه وابست ب کیفیت آماوزش اسات کا مهرساسن
آنهس را خود تدرب کرد اناه ( .)Fensham, 2002توجا
کستی ب بخش آموزش عسلی و ب ویژ مربیاسن و معلماسن
علو از مهمترین را هسو توساع و ر اه آماوزش علاو
تدربی است ( .)Farmery, 2002معلمسن علو بسیه خاود
درک صااحیحی از مسهیاات علاام تدرباای دا اات بس اانه
( .)fathyazar,1998اینک آیس درک معلم از مسهیت علام
الزامسً در برنسم ریزو براو آموزش و یس روی هاسو کاال
نشسن داد می ود یس خیر تس حاه زیاسدو یاک مسائل و
پرسااش آکسدمیااک اساات (.)Abd-El-Khalick, 1998
درک مسهیت علم تدربی ازآنجهت اهمیات دارد کا در
پژوهش هاسو مختلاف کا توساح محققاسن کشاورهسو
خسرجی اندس یرتت  ،بسرهس تأییه ه ک ننوننی درک
مسهیت علم تدربی توسح معلمسن ب طاور معناسدارو بار
درک مسهیاات علاام تدرباای تراییااران آنهااس تااأریر دارد
(Akerson et al. ;Hanuscin et al, 2010
.)Abd-El-Khalick, 1998;Lederman, 2000;2007
همچنین نتاسی تحقیقاس حاسکی از ایان اسات کا
عقسیااه معلمااسن دربااسر مسهیاات علاام تدرباای تعسلیاات
تهریسشسن را دانست یس نهانست تحت تأریر قرار میدهاه
(.)Zeidler & Lederman, 1987;Brickhouse, 1900
مثالً ایر معلم علو تدربی ،علام تدربای را برابار داناش
تعریااف کنااه ،علااو تدرباای را بااس روش سااخنرانی ب ا
تراییااران آمااوزش ماایدهااه .در ایاان صااور هاان

بررسي وضعیت درک دانشجو -معلمان آموزش علوم تجربي از ماهیت علم تجربي 03 / ...

دانش آموزان را همچون انبسرو تلقی ماینمسیناه کا باس
روش سخنرانی اطالعس کتسو را ب آن انتقسل میدهنه؛
امس ایر معلم علو تدربی عالو بر دانساتنیهاس ،روحیا
پژوهشنرو و ننرش علمای را از اهاهاف آماوزش علاو
تدربی بهانه بسعا مییردد ک دانش آموزان را بس مسهیت
علم تدربی آ نس کرد و ماوقعیتی را باراو داناش آماوز
تراهم کنه ک بس روش علمای با جاواو سا الهسیشاسن
رساایه و هاان آنهااس بااس تفکاار خااالر بااسرور یااردد
( .)Brickhouse,1990علاایرغاام اهمیاات مساائل درک
معلمسن از مسهیت علم نناهین دها تحقیا و بررسای
نشااسن داد اساات ک ا ن ا دانااشآمااوزان و ن ا معلمااسن
هاای کااها درک منسساابی از مسهیاات علاام نهارنااه
( .)Lederman, 2007این تقهان درک میتواناه تاأریرو
منفی بر آنچ معلمسن در مورد علاو در مایدهناه و
آنچ دانشآماوزان ترامایییرناه ،دا ات بس اه ( Bell,
 )2008باار مبنااسو اسااتسنهاردهسو ملاای آمااوزش علااو
( )National Science Education Standardsمعلماین
بسیه"دانش و مهسر هسو نظرو و عملی در ماورد علاو ،
یااسدییرو و آمااوزش علااو دا اات بس اانه"( NRC,
.)1996:28

سیه ابتهاییترین توجی براو آموزش مسهیات علام
(ب معلمسن و دانش آموزان) این بس ه ک ب آنهس کماک
کرد تس دیهیس دقیقی در مورد نیستی علم دا ت بس نه
ازجمل اینک علم قسدر ب پسساخنویی با نا سا االتی
اساات تفااسو علاام و دیناار حااوز هااس نیساات و
محهودیتهس و نقسط قو دانش علمی کاه اناه ( Bell,
 .)2008مسهیت علو با انسخت نسسای علاو  ،علاو
ب عنوان راهی براو دانستن ،یس ارزش هس و اعتقسدا اتی
بااراو توسااع دانااش علماای ا ااسر دارد ( Lederman,
 .)2002تعریف دقیقی در مورد مسهیت علم وجاود ناهارد
و دلیاال آن ایاان اساات کا مسهیاات علااو یااک مفهااو
ننهوجهی ،پویاس و پیچیاه اسات (.)Lederman, 2000
مسهیت علم ا سر ب تعسلیتهسیی در مورد ننوننی ر ه
و پیشرتت علم ،ننوننی تصمیمییرو جسمع علمای در
مورد پذیرش و یس رد نیزو و میازان اعتماسد و باسور با
حدم یسترد او از دانش و عقسیه علمی است ( Marks,
 )Eilks & 2009مسهیت علم ب دنبسل توصایف و تبیاین
مسهیت روی هسو علمی و ویژییهسو دانشی است کا از
آن حسصل مییردد (.)Abd-El-Khalick, 2008

جدول  .3جنبههاي ماهیت علم و شرح آن از دیدگاه
جنبهها

موقتیبودن 
().Tentativeness

شرح

همه دانشهای علمی ممکن است در پرتوی شواهد جدید و روشهای تفکر نو تغییر کنند – حتیی ویوانین
علمی نیز دستخوش تغییر میشوند . -ایدههای جدید در علوم اغلب بیا شیو و تردیید مواجیه مییشیوند،
مخصوصاً اگر در تضاد با مفاهیم علمی باشند که از وبل پذیرفته گردیدهاند .از طرف دیگر ،هنگامیکه یوبار
دانش علمی پذیرفته گردد ،میتواند ماندگار و ودرتمند باشد .ایدههای بسیاری در علیوم وجیود دارنید کیه
چالشهای مکرر را پشت سر نهاده و صدها سال است که تغییری در آنها رخنیه ننمیوده اسیت؛ بنیابراین،
اعتماد نمودن به دانش علمی امری منطقی به نظر میآید حتی هنگامیکه میدانید ایین دانیش مییتوانید در
آینده تغییر کند.

دانش علمی تا حد زیادی متکی به شواهد تجربی است .منظور از دادههای تجربی هم دادههای کیفی اسیت
شواهدتجربی 
( )Empirical evidenceو هم دادههای کمی .هرچند برخی مفاهیم علمی بهشدت حالت نظری دارند به شکلی که عمدتاً از منطق و
استدالل ناشی میشوند ،اما همه ایدههای علمی باید مطابق بر دادههای آزمایشی ییا مشیاهدهای باشیند کیه
درست و دویق تلقی میگردند.

مشاهدهواستدالل 

علم هرگز محدود به جمعآوری دادههای نامحدود نمیشود – بلکه از تلفیق مشاهده و اسیتدالل بیه دسیت

(  Observation andمیآید - .منظور از مشاهده استفاده از حواس پنجگانه برای جمعآوری اطالعات است و در این راه معمیوالً
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تکنولوژی کمو شایانی به افراد مینماید .استدالل نیز عمدتاً شامل ارائه توضییحات بیر مبنیای مشیاهدات
است و اغلب مواردی را در برمیگیرد که نمیتوان آنها را بهصورت مستقیم مورد مشاهده ورار داد.

).inference

قووووا و و ار وووا  در علوم ،وانون توصیفی مختصر از روابط یا الگوهای طبیعت است که بهصورت پیوسته و پایدار در طبیعت
دیده میشوند .ووانین اغلب بر مبنای روابط ریاضی بیان مییگردنید .ییو نظرییه علمیی عبیارت اسیت از
علمی 
(  Scientific laws andتوصیفی بر مبنای شواهد از یو پدیده طبیعی .بنابراین نظریات و ووانین دودسته مجیزای دانیش را تشیکیل
میدهند .این دو هرگز نمیتوانند به یکدیگر تبدیل گردند .از طرف دیگر ،وجه شباهت آن دو در این اسیت
).theories
که هر دو شواهد پشتیبان اساسی دارند و بهصورت گسترده توسط دانشمندان پذیرفته میشیوند .هرکیدام از

این دو مورد میتواند در سایه شواهد جدید دستخوش تغییر گردد.
روشهایعلمی 


هیچ شیوه علمی همگانی واحدی وجود ندارد .دانشمندان از روشهای زیادی برای رسیدن به دانش علمیی

()Scientific methods

استفاده میکنند که ازجمله آنها میتوان به مشاهده ،استنباط ،آزمایش و حتی کشف تصادفی اشاره داشت.

خالقوت()Creativity

خالویت خود منبع نوآوری و الهام در علم است .دانشمندان در تمام مراحل تحقیق و بررسیهیای خیود از
خالویت و تخیل استفاده مینمایند.

یطرفیوجا بداری
ب

دانشمندان اغلب حالتی شکاک نسبت به یافتههای خود دارند و برای رعایت جانب بیطرفی از مکانیزمهای

(فارغ بودن از ارزش)  خود بررسی همچون درخواست از همکاران برای بررسی یافتههایشان استفاده میینماینید .از طیرف دیگیر،
(  Objectivity andشم ،باورهای شخصی و ارزشهای اجتماعی همه نقشی اساسیی در توسیعه دانیش علمیی ایفیا مییدارنید.
بنابراین ،جانبداری هرگز نمیتواند (و نباید) کامالً از رویههای علمی به کنار زده شود.
)subjectivity
Lederman,et al,2002;Osborns et al, 2003 as cited in Bell, 2007

م سساااة پیشااابرد علاااو در آمریکاااس در پااارو
 )Project 2061(2061براو نشاسننر مسهیات علام سا
م لف را در نظر میییرد ک عبسر انه از:
جدول  .8ماهیت علم و مؤلفههاي آن در پروژه  8803انجمن پیشبرد علوم در آمریکا3331 ،
مفهوم

مؤلفه
جهانبونیعلمی 


دانشمندان باورها و عقاید پایهای مشخصی را دربارة چیزی که انجام مییدهنید و نیو دییدگاهی کیه

Scientific

 Theدرباره کارشان دارند به اشتراک میگذارند .این اعمال باید همراه با ذات جهان و چیزی که میتوان از

(

)Worldview

آن آموخت انجام شود .چهار اصل نو جهانبینی را مشخص مینماید :جهان وابل درک است ،عقایید
علمی موضوعی برای تغییر هستند ،آگاهیهای علمی پایدار هستند ،علم نمیتواند بیه همیه سیاالهیا
پاسخ دهد.

پژوهشعلمی 

اصول علمی بر پایه بررسی مدارک ،استفاده از فرضیهها و تئوریها ،انوا منطق ،برهان و موارد دیگیر

()Scientific Inquiry

استوار است .علم به دلیل و تصور وابسته است ،آن توضیح میدهد و پیشبینیی مییکنید .دانشیمندان
سعی در شناسایی و دوری از تمایالت تأثیرپذیر دارند.

اقدام علمی 
(

Scientific

)Enterprise

اودام علمی ابعاد شخصی ،اجتماعی و سازمانی دارد .فعالیتهای علمی متمایزکننده دوران ما از ویرون
 Theاولیه است .آن یو فعالیت پیچیده و اجتماعی است؛ که در چهارچوبهیایی سیازماندهیی مییشیود،
بهوسیله سازمانهایی اجرا میشود و همچنین یو سری اصول اخالوی عمومی مورد وبول در اجیرای
علم وجود دارد که شامل توجه به اثرات زیانبار موضوعات پژوهشی و تجربی است .دانستن این مورد
مهم است که دانشمندان در کارهای عمومی بهعنوان یو متخصص و یو شهروند شرکت میکنند.

()as cited in Abdolmakali,2012
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مسهیت علم تدربی را مایتاوان در دو بخاش عماه
یعنی دانش و جریسن علمی ،بررسی نمود .داناش علمای
ب مدموع او از اطالعس و یستتا هاسو علمای مانظم و
منسدمی نون تسکتهس (بود ) ،مفسهیم ،اصول و قواعاه،
نظری هس و مفسهیم کلی ک ب یاک از ر ات هاسو علاو
تدرباای نظیاار تیزیااک ،اایمی ،زیساات نسساای و
زمین نسسی ارتباسط پیاها مایکناه ،اطاالر ماییاردد
( .)as cited in Zamani,2007 Mattews,1994جریاسن
علمی خود از دو قسامت روش علمای و ننارش علمای
تشکیل یستت است .روشهسو علمی ،اسمل تکنیاکهاس،
مهسر هس ،یو هسو بررسای و درک کال تعسلیاتهاسیی
میبس نه ک دانشمنهان در ایدسد دانش جهیه و نیاز در
بررساای درسااتی و یااس نسدرسااتی دانااش موجااود از آن
استفسد میکننه .از این تکنیکهس و مهسر هس میتوان ب
ترضی سسزو ،جما آورو اطالعاس  ،تدربا و آزماسیش،
پیشبینی و نظاسیر آن ا اسر نماود .بخاش ننر ای با
عواطف و احسسسس درونی و طارز تلقای انساسن از علام
تدربی و موضاو علمای برماییاردد و اسمل دا اتن
یرایش مثبت ب علم تدربی ،دا تن سع صهر ،همکسرو
علمی ،انعطسفپذیرو در برخورد باس واقعیاتهاس ،دا اتن
ننسهی کندکسوان ب حوادث و حسسسایت باراو حفا و
ننههارو محیحزیست است ( Shariatmadari,1995 as
 .)cited in Zamani,2007از دهة ( )1960ب بعه ،یعنی
بعه از پرتسو مو ک اسپوتینک با تااس توساح کشاور
وروو ،صسحبنظران و کسر نسسسن آموزش علو تدربی
و ب تب آن تروی صاحیم مسهیات علام تدربای توجا
تراوانی نشسن دادنه و بعاه از تحقیقاس تاراوان با ایان
نتید رسیهنه تس این زمسن تقح ب داناش علمای توجا
کرد انه و از دو بعه دینر مسهیت علم تدربی( ،ک نقاش
اسسسی در تروی درست تهم علم تدربی دارنه) یعنای از
ننرش علمی و مهسر علمای غستال باود اناه؛ و بعاه از
تهابیر مختلف و کمک از کسر نسساسن امار آماوزش هام
نون برونر ،برنسم درسی آموزش علو تدربی کشور سن
را بر اسس س بعه مسهیات علام تدربای یعنای داناش

علمااای ،ننااارش و مهاااسر آماااوزو تاااهوین کردناااه
( .)Badryan,2008هرننه مفهو مسهیت علم تدربی ب
کلهسو مختلفی تعریف ه  ،اماس در حسلات کلای با
ارزشهس ،روشهس و عقسیاهو کا در ر اه داناش علمای
مورد نیسز است ،داللت دارد؛ بنسبراین مسهیت علم تدربای
در روشهاااس و ننااارشهاااسو علمااای نهفتااا اسااات
(.)Fathyazar,1998
در سطم بین المللی تحقیقاس زیاسدو در رابطا باس
مسهیات علاام تدربای معلمااسن ،دانشادویسن ،دانشاادو –
معلمسن و دانشآموزان اندس یرتت کا نشاسن مایدهاه
درک مسهیت علم داراو وضعیت مطلوبی نیست و میزان
آن پاسیین اسات (Lederma, ;Lederman, 1986-1992
Lederman, 2000;McComas, ;O’Malley & 1990
& Jorda, 2009;Duschl, 1990 ;Driver, 1996 ;1996
 .)Duncanهمچنین یستت نشسن میدهاه ممکان اسات

معلمسنی ک علو در میدهنه درک رو ان و دقیقای
از مسهیااات علااام نها ااات بس ااانه (& Abell, 1994
& Lederman, 2000;Abd-El-Khalick, 1992;Smith
Abd- ;Moss et al,2001; Finson,2002 ;Lederman
.) 2013&2005 ,El- Khalick

لهرمن ( )1992بررسی و جم بنهو ب دستآماه از
پیشین پژوهشی درک مسهیت علم توسح معلماسن را با
ایاان اارا بیااسن کاارد :معلمااسن علااو درک درسااتی از
مسهیاات علاام نااهارد ،روشهااسو بهین ا سااسزو در درک
مسهیت علم تدربی از موتقیت برخوردار باود اسات کا
در برنسم هسو درسی آنهس ویژیی تسریخی دانش علم و یس
ب ا طااور مسااتقیم «مسهیاات علاام» یندسنی اه ااود؛ و
متغیرهسو نون آموزش تیزیک ،یمی ،زیسات نسسای
تأریر معنیدارو در درک مسهیت علم معلمسن نهارد.
در داخل کشور هم تتحی آ ر ( )1988در پژوهشی
ب بررسی مسهیت علمی تدربی معلمسن و دانش آموزان و
اسستیه مراکز تربیتمعلم و اسستیه علو تربیتی پرداخات
ک نتسی آن حسکی از پسیین بودن سطم درک اتراد مورد
بررسی ،از مسهیت علم تدربی بود .دستسوردهسو مطسلعس
بینالمللی ک آموزشوپرورش ایران نیز در آن مشسرکت
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دا ت  ،ایان اسات کا برنسما ٔ آماوزش علاو تدربای
نتوانست روحیا علمای ،کسو انرو و علامیرایای را در
دانااشآمااوزان پاارورش دهااه ( .)Gooya,1997سااعیهو
( )2012در پژوهشااای بااا بررسااای دیاااهیس هاااسو
دانشآموزان و معلمسن علو راهنمسیی از علاو تدربای و
مسهیت آن پرداخت ک نتسی این بررسای نشاسن داد کا
دانااشآمااوزان درک درسااتی از مسهیاات علاام نها ااتنه،
همچنین درک درستی از مطسلب موجود در کتاسو هاسو
درسای علاو نیاز نها اتنه .ماوال قلقاسنی ( )2012در
پژوهش ب بررسی تدرب دبیران علو دور دبیرساتسن از
مسهیت علم و ننوننی انعکس آن در کتسوهسو درسای
پرداخت ک یستت هس نشسن داد اکثار دبیاران در خصاو
برخی از موضوعس از قبیل (الف) تعریف علم؛ (و) روش
علمی؛ (ج) هنیت و نظری بسر باودن مشاسهها ؛ و (د)
ترر و عملکرد بین نظریا هاس و قاوانین تداسرو خاوبی
نها تنه .نتسی مطسلع بینالمللی ریسضیس و علو تیماز
( )2002نشسن داد ک دانشآموزان ایرانای در با خاسطر
سپردن و تهمیهن سطم نسبتسً بسالیی قارار دا اتنه؛ اماس
در بسیسرو از مهسر هس مسنناه ساسختن نظریا  ،مسائل ،
تحقی دربسر محیحزیست و طبیعت و ب کسرییرو ابازار
و روشهسو علمی در ساطم بسایسر پاسیینی قارار دارناه
(.)Zamani,2007
کیسمنش ( )1277بس توج ب یستت هسو پژوهشای در
مطسلعس تیمز ،وضاعیت داناش آماوزان ایرانای در در
علااو و ریسضاای را منسسااب نهانساات و علاات مشااکل را
روشهسو تهریس معلمسن میدانه .کیفیت آموزش باراو
تراییرانی ک آن را دریستت میکننه وابست با کیفیات
آموزش است ک مهرسسن آنهس را خود تدربا کارد اناه
( .)Fensham, 2002توج کستی ب بخش آموزش عسلی و
ب ویژ مربیسن و معلمسن علو از مهمترین را هسو توسع
و ر ه آموزش علاو تدربای اسات (.)Farmery, 2002
معلمسن علو بسیه خاود درک صاحیحی از مسهیات علام
تدربی دا ت بس نه ( .)fathyazar,1998اینک آیس درک
معلم از مسهیت علم الزامسً در برنسم ریزو براو آماوزش و

یس روی هسو کال نشسن داد می اود یاس خیار تاس حاه
زیسدو یک مسئل و پرسش آکسدمیاک اسات (Abd-El-
.)Khalick, 1998
بنسبراین بس توج ب مطسلب بیسن ه الز و ضرورو
است؛ پژوهشی بس موضو و هاهف مسهیات علام تدربای
معلمسن صور ییرد تس نشسن دهه؛ معلمسن آموزش علو
ک خود متولی امر یسددهی علم تدربی هستنه ،نقهر از
مسهیت علم آیسهی دارنه .تس بتوان ضامن بیاسن وضاعیت
درک معلمسن علو از مسهیت علام پیشانهسدهاسیی باراو
بهباود آن اراوا داد؛ کا در جهاات تحقا ایاان اهااهاف
س اال زیر مورد توج قرار یرتت:
 آیس دانشدو-معلمسن آموزش علو تدربای درک
کستی و درستی از مسهیت علم تدربی دارنه
 آیس بین معهل دانشدو -معلمسن آماوزش علاو
تدربی و نمر آزمون درک مسهیت علام آن هاس
همبستنی معنیدارو وجود دارد
 آیس بین نمرا درک علمی دانشادو-معلماسن و
سسبق تهریس آنهس تفاسو معنایدارو وجاود
دارد
 آیااس بااین نماار آزمااون درک علماای دانشاادو-
معلمسن زن و مرد تفسو معنسدارو وجود دارد
روش پژوهش

روش تحقی بس توج ب ههف از نو تحقیقس کاسربردو
بود و بس توج ب نحو یردآورو داد هس جازء تحقیقاس
توصیفی از نو پیمسیشی و خسصسً مطسلعس مقطعی است.
جسمعة آمسرو پژوهش اسمل دانشادو  -معلماسن ر ات
آموزش علو تدربی مراکز تربیت معلم استسن تهران کا
تعهاد آنسن  200نفر میبس نه .تعهاد دانشدو معلمسن بار
اسس جنسیت ب ترتیب  168نفر مارد و  122نفار زن
است ک باس توجا با تعاهاد کام جسمعا آماسرو باراو
نمون ییرو از روش سر مسرو استفسد ه.
ابزار انهاز ییرو این پژوهش پرسشنسم هاسو محقا
سسخت بس  21یوی نهسریزین او است .این پرسشنسم بر
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اسس مطسلعس  ،مبسنی نظارو و تعریاف علام تدربای و
مسهیت علم تدربی در س حیطا تلساف علاو تدربای
(معنسو علم تدربی ،دانشمنه ،روش علمی؛ مراحل روش
علمی؛ وظیف علم و تفسو علم باس تکنولاو و ) ،مراحال
روش علمی (س االتی ک میتوان ب روش علمی آنهس را
جواو داد ؛ تعریف ترضی علمی ،مشسهه و آزمسیش ) و
دستسوردهسو علو تدربی (تعریف نظریا علمای ،قاسنون
علمی ،پیشبینی و تفاسو آنهاس ) تنظایم اه اسات.
پرسشنسم اولی داراو  60س ال باود .جهات باسال باردن
دقت و اتازایش اعتباسر (پسیاسیی) ابازار ،آن را با صاور
تصسدتی بین  20نفر از دانشدو  -معلمسن ر ت آماوزش
علو تدربای تقسایم کاردیم و باس اساتفسد از داد هاسو
جم آورو ه  ،ضریب د وارو ،ضاریب تمیاز آزماون،
پسیسیی کل آزمون و خرد آزماون محسساب اه .بیشاتر
ا کسال پرسشنسم در این مرحل معلو ه .بار اساس
این مطسلع مقهمستی اصالحستی در پرسشنسم ایدسد اه
ک این اصالحس موجب آن ه ک  25س ال براو اجرا
بریزیه ود .همچنین براو اطمیناسن از روایای آزماون
محق سسخت از روایای محتاوایی و روایای ساسز باراو
ارزیسبی استفسد ه ک براو تعیاین روایای محتاوایی از
ش نفار از اساستیه متخصاو خواسات اه در ماورد
ارتبسط محتوایی آزمون بس ههف پژوهش نظارا خاود را
مطرا نمسینه ک بس اعمسل تغییارا مختصار پیشانهسدو
ایشسن سعی در بهبود آزمون نمودیم .با منظاور بررسای
روای ای سااسز از روش تحلی ال عسماال اکتشااستی ()EFA
استفسد یردیه است ک در زیر بیسن می ود:
نتاسی حسصاال از تحلیال عسماال اکتشااستی با روش
م لف هسو اصلی و بس اندس نارخش متعسماه واریماسکس
حسصل از داد هسو  217نفر از دانشدو -معلماسن قبال از
اجراو نهسیی پرسشنسم (مطسلع مقهمستی) ،نشسن داد :باس
انتخسو  21آیتم  2سسز قسبل استخراج است .ب طوروک
آزمون  KMOحسصل  0/88است ک نشسن دهناه دقات

بسیسر بسالو نمون ییرو است .همچنین مقاهار اسخو
بسرتلت نیز  9282/085ب دسات آماه کا داراو ساطم
معنیدارو کمتر از  0/05بود و لذا م یهو دینرو باراو
کفسیت و قسبلیت داد هس براو اندس تحلیل عسملی اسات و
حسکی از همبستنی قسبلقباول باین آیاتمهاسو انتخاسو
ه است .مدذور ضرایب همبستنی ننهیسنا در هما
معرفهس بسالتر از  0/5باود اسات .جاهول زیار ساسختسر
عسمل را نشسن مایدهاه .جاهول ( )2با طاور مفصال و
مشخو نتسی تحلیل عسملی را ب وضوا نشسن مایدهاه.
همسنطور ک مشخو است سسختسر عسملی ب دستآماه
فسف و عسمالهاس از هام تفکیاک اه و با اساتقالل
رسیه انه .عسمالهاس در ایان ساسختسر داراو سا اال یاس
معرف هسو خس خود هستنه .عسمال اول روو سا اال
یااک تااس ساایزد ؛ عسماال دو روو س ا اال ساایزد تااس
بیست وس ؛ عسمل ساو روو سا اال بیسات ونهاسر تاس
سیویک داراو بسر عاسملی قسبال قباولی هساتنه (نقطا
برش میزان ا تراک بسالو  0/6باود) .در آخارین ساتون
میزان ا تراک آمه است .میزان ا تراک بیاسننر میازان
واریسنسی از متغیرهسست ک توسح عوامل نهاسیی تبیاین
می ود و نشسندهنه آن است کا یاک متغیار تاس نا
انهاز بس متغیرهسو دینر ا اتراک دارد .با جاز سا ال 6
هم س اال داراو میزان ا اتراک باسالو  0/6هساتنه.
مقسدیر ویژ و درصه واریسنس نیز در دو ردیف آخر اراوا
ه انه .مقهار ویژ هر عسمل بیاسننر نسابتی از واریاسنس
کل متغیرهسست ک توسح آن عسمال تبیاین ماییاردد.
درصه واریسنس نیز میزان واریسنسی است ک توساح هار
یک از عسملهس تبیین ه است .بهیهی است عسملهاسو
قبلی نسبت ب عسمالهاسو بعاهو واریاسنس بیشاترو را
تبیین میکننه .درمدمو  72/15درصه از واریسنس کل
توسح س عسمل استخراج ه تبیین مییردنه؛ بنسبراین
پرسشنسم بس استخراج س عسمل و حف  21س ال خاتم
می ود.
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جدول  .1ساختار عاملي پرسشنامه محقق ساخته
سؤال

عاملهای استخراجشدهبعدازچرخشوار مکس

گو هها
عاملاول

عاملدوم

عاملدوم

موزاناشتراک

1

0/737

0/346

2

0/111

0/151

6

0/151

0/141

4

0/010

0/132

5

0/164

0/731

3

0/113

0/101

7

0/112

0/106

1

0/102

0/140

0

0/137

0/111

10

0/116

0/764

11

0/106

0/164

12

0/146

0/731

16

0/174

0/735

14

0/112

0/375

15

0/147

0/720

13

701.

0/341

17

0/737

0/307

11

0/160

0/300

10

0/742

0/514

20

0/110

0/375

21

0/153

0/755

22

0/113

0/124

26

0/732

0/365

24

0/104

0/354

25

0/117

0/117

23

0/112

0/165

27

0/101

0/313

21

0/753

0/302

20

0/127

0/327

60

0/124

0/370

61

0/172

0/772

مقدارو ژه

12/03

7/427

5/114

درصدوار ا س

27/61

26/47

22/67
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براو پرسشنسم مسهیت علام تدربای با صاور کلای و
م لف هسو آن را نشسن داد.

جهول  2پسیسیی پرسشنسم باس آزماون آماسرو آلفاسو
کرونبسد تعیین ه ک نتاسی میازان پسیاسیی مطلاوو را

جدول  .8ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه ماهیت علم و مؤلفههاي آن
ردیف

مالفه

آلفا

1

ماهیت علم تجربی

0/74

2

مبانی فلسفی علم تجربی

0/73

6

مراحل روش علمی

0/71

4

دستاوردهای علم تجربی

0/14

5

کل ماهیت علم

0/10

در این پژوهش از آمسر توصیفی ب منظور محسساب میاسننین،
انحراف معیسر و آمسر استنبسطی تی تک متغیار و تای مساتقل و
آزمون ضریب همبستنی پیرسون براو ب دست آوردن تفاسو و
رابط بین متغیرهس استفسد ه است.
یافتههاي پژوهش

توصیفی یستت هس کا اسمل جنسایت ،ساسبق تاهریس،
معاااهل کااال ،میاااسننین نمااارا تیزیاااک ،ااایمی،
زیست نسسی و زمین نسسی (جهول امسر  )8بخاش
دو سمل تدزی وتحلیال اساتنبسطی یستتا هاس (آزماون
س اال پژوهش) است.

یستتاا هااسو پااژوهش را در دو بخااش جهایسناا  ،مااورد
تدزی وتحلیال قارار دادیام .بخاش اول تدزیا وتحلیال
جدول  .8بررسي توصیفي متغیرهاي جنسیت ،سابقه تدریس ،معدل کل ،میانگین نمرات فیزیک ،شیمي ،زیستشناسي و
زمینشناسي در دانشجو  -معلمان مراکز تربیتمعلم تهران
متغیر
سابقه تدریس

فراوانی

درصد

متغیر

 1-5سال

67

%12

معدل کل

 5-10سال

42

%14

17-15

 10-15سال

33

%22

20-17

76

 15-20سال

102

%64

زن

162

%44

 20-25سال

62

%11

مرد

131

%53

25-60

21

%7

جنسیت

فراوانی

درصد

14-10

70

%23

141

%50
%24

میانگین نمرات

14-10

112

میانگین نمرات

14-10

74

%25

فیزیو

17-15

106

شیمی

17-15

167

%45

20-17

15

20-17

10

%60

میانگین نمرات

14-10

71

میانگین نمرات

14-10

41

%13

زیستشناسی

17-15

121

زمینشناسی

17-15

100

%63

20-17

101

20-17

146

%41

 / 00پژوهش در برنامهریزي درسي ،دوره دوم ،شماره ( 13پیاپي  ،)80سال پانزدهم ،پاییز 3131

پرسش اول :آیا دانشجو  -معلمان رشته آموزش علووم

درستي از ماهیت علم تجربي و مؤلفههاي آن دارند؟

تجربي مراکز تربیت معلم استان تهوران درک کوافي و
جدول  .0میانگین نمرات آزمودنيها در ماهیت علم تجربي و مؤلفههاي آن
مالفهها

M

µ

d.s

مبانی فلسفی علوم تجربی

4/56

7/1

1/10

مراحل روش علمی

4/73

3

1/73

دستاوردهای علوم تجربی

6/01

4/1

1/57

ماهیت علم تجربی

16/20

11/3

6/10

بس توج ب جهول بسال میسننین اخذ اه دانشادو -
معلمااسن در مسهیاات علاام ( ) µ = 18/6و م لف ا هااسیش
مبااسنی تلساافی علااو تدربای ( ،)µ = 7/8مراحاال روش
علماای ( )µ = 6دسااتسوردهسو علااو تدرباای ()µ =8/8
کمتر از میسننین هسو مورد نظر است ،بنسبراین دانشدو -

N

600

معلمسن از در مسهیت علم و م لف هاسو آن درک کاستی و
درستی نهارنه.
پرسش دوم :آیا بوین عملکورد تحلویلي دانشوجو -
معلمان آمووزش علووم تجربوي و نموره آزموون درک
ماهیت علم آنها همبستگي معنيداري وجود دارد؟

جدول  .1رابطه بین عملکرد تحلیلي با ماهیت علم و مؤلفههاي آن

رابطه عملکرد تحصیلی درک ماهیت علم

عملکرد تحصیلی ضریب همبستگی پیرسون

مبانی فلسفی علوم
تجربی
*

0/114

مراحل روش علمی

0/110

**

دستاوردهای علوم
تجربی
0/152

**

ماهیت علم تجربی

0/206

**

Sig

0/041

0/001

0/001

0/000

N

600

600

600

600

یستت هاس نشاسن مایدهاه باین عملکارد دانشادو –
معلمسن بس مسهیت علم تدربای و زیار م لفا هاسو آن در
سطم  p0/01همبستنی مثبت و معنسدارو وجود دارد.

پرسش سوم :آیا بین نمورات درک علموي دانشوجو -
معلمان و سابقه تدریس آنها تفاوت معنيداري وجوود
دارد؟
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جدول  .0تحلیل واریانس یکراهه براي بررسي درک معلمان از ماهیت علم بر اساس سابقه تدریس
متغیر

مجمو

منابع

مبانی فلسفی
علوم تجربی

مراحل روش
علمی

دستاوردهای
علوم تجربی

ماهیت علم
تجربی

درجةآزادی

مجذورات

واریانس بین گروهی

4/75

5

واریانس درونگروهی

1076/01

204

کل

1071/33

200

واریانس بین گروهی

5/24

5

واریانس درونگروهی

025/47

204

کل

060/12

200

واریانس بین گروهی

6/54

5

واریانس درونگروهی

740/20

204

کل

746/74

200

واریانس بین گروهی

11/34

5

واریانس درونگروهی

4501/56

204

4527/11

200

کل

نتسی تحلیل داد هس نشسن داد کا باین معلماسن بار
اسس سسبق تهریس تفسو معناسدارو در درک مسهیات
علم و م لف هسو آن در سطم  0/95وجود نهارد.

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

0/05
0/23

6/35

0/064

1/04
0/66

6/14

0/106

0/701
0/21

2/51
6/72

/246

15/66

0

0/026

0/046

پرسش چهارم :آیا تفاوت معناداري بین نموره آزموون
درک علمي دانشجو  -معلمان زن و مرد وجود دارد؟

جدول  .3آزمونتي مستقل براي مقایسه درک علمي دانشجو – معلمان بر اساس جنسیت
جنسیت

مرد

زن

DF

مالفهها

N

M

SD

N

M

SD

T

مبانی فلسفی علوم تجربی

162

4/03

1/17

131

4/10

1/14

210

6/14

مراحل روش علمی

162

4/21

1/11

131

5/11

1/30

210

4/17

دستاوردهای علوم تجربی

162

6/56

1/30

131

4/20

1/40

210

6/76

ماهیت علم تجربی

162

11/12

6/06

131

14/20

6/50

210

5/76

نتسی تحلیل داد هس نشاسن داد باین دو یارو (زن و
مرد) تفاسو معناسدارو در ساطم  0/95وجاود دارد .باس
مقسیس مقهار میسننین هسو دو یرو (زن و مرد ) نتیدا
میییریم ک میسننین درک معلمسن مرد از مسهیت علم و
م لف هسو آن بیشتر از معلمسن زن بود است.

sig

p≥05/0

بحث و نتیجهگیري

ههف پژوهش حسضار بررسای وضاعیت درک دانشادو-
معلمسن آموزش علو تدربی از مسهیت علام باود .نتاسی
نشسن داد ک دانشدو  -معلمسن ب طورکلی از مسهیت علم
و م لف هسو آن درک کستی و درستی نهارنه ب طوروکا
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مقهار میسننین ب دسات آماه باراو مسهیات علام برابار
 12/20بود ک از میسننین مورد نظار ( )µ = 18/6کمتار
است ،مقهار میسننین ب دستآماه از م لفا هاسو نیاز از
میسننین مورد نظر کمتر بود اسات .یستتا هاس باس نتاسی
;Smith & Abell,
پاااااااژوهشهاااااااسو (1994
Lederman;1996,Mcmoss ;1992-Lederman,1996
Driver
et
;al,1996
& ;1990,O’Malley
Abd-El- Duncan,2009; & Jordan ;1990,Duschl
Abd-El- ;fathyazar,1998;2013&Khalick,2005
Moss et al , 2001 ;Lederman,2000 & Khalick؛
Martin-Dunlop ,2012؛ Akerson et al ,2001؛

 ) Yalcinoglu, P., & Anagun,2012همسو است.
بس تدزی وتحلیل س اال م لف تلسف علم مایتاوان
نتید یرتت معلمسن علو تدربی دانش را علام تدربای
ا تبس میییرناه؛ تارر یازار هاسو علمای و تلسافی را
نمیداننه؛ بین علم بس تناسورو تمیاز قسوال نمای اونه و
ویژییهسو علم را ب درستی نمیداننه .این عه آ انسیی
معلمسن از علم تدربی بسعا می ود ک از داناشآماوزان
بخواهنه تس از را دنبسل کردن مسیر کتسوهسو درسی با
اندس آزماسیشهاس بپردازناه و پسساص صاحیم با دسات
بیسورنه (.)fathyazar,1988
معلمسن درزمینة ریز م لف مراحال روش علمای نیاز
درک درستی نها ت انه و کا تهمای در انسخت آنهاس
مشسهه ه .آنهس بس مراحل روش علمی یعنی مشاسهه ،
ترضی و آزمسیش آ نسیی درستی نها ات اناه .مایتاوان
نتید یرتت مفسهیم و اصول علمای را باهون توجا با
روش آن حف کارد و بایاینکا تاأریر معنایدارو در
جریسن تکرو آنهس دا ت بس انه باسز پاس مایدهناه و
معموالً پس از اخذ نمر قسبالقباول بسایسرو از مطسلاب
تراموش ه و یس حسلت کسربردو و مخصوصسً تعمایم با
سسیر موارد زنهیی را نهارد (.)Brickhouse, 1990
درزمینة دستسوردهسو علو تدربی نیز معلماسن علاو
تدربی درک و نسخت کستی نها ت انه .درواق معلمسن از
تعریف نظری علمی ،قسنون علمی و دانشمنه درک درستی
نها تنه .مایتاوان نتیدا یرتات؛ قسامتی از ایان درک

نسدرست مربوط ب محتواو کتسو هسو تربیتمعلام اسات؛
زیرا محتواو علاو تدربای طاورو تاألیف مای اود کا
یستت هسو علام تدربای را رسبات و غیرقسبال تغیار معرتای
میکنه .ب عنوانمثاسل در تحقیقای کا کریمای ()2007
نشسن داد کتسوهسو علو تدربی بر مبنسو تسریص و تلساف
علو تدربی تألیف نشه انه و از محتواو کتسوهس میتاوان
استنبسط کرد علو تدربی رسبت و غیرقسبل تغیر داد.
تالش هسو بسیسرو در جهت اتزایش درک معلمسن از
مسهیت علم اندس پذیرتت اسات ،عباهالخلیک و لاهرمن
( )2000در یزارش خود آورد انه ک موتقیات نناهانی
در این را ب دست نیسماه اسات .ایان بررسای نقسدانا
مییویه دیهیس هسیی ک عنسصرو از تسریص و تلسف علام
و یس آموزش مستقیم مسهیت علو را با کاسر مایبنهناه
نسبت ب رویکردهسیی ک از آموزش مهسر هسو پردازش
دانش یس تعسلیت هسو بررسی محور غیر بسزتاسبی اساتفسد
میکننه ،کسرایی بیشترو دارنه (.)Lederman, 2000
یستت درزمینة رابطا عملکارد تحصایلی دانشادو –
معلمسن آموزش علو و نمر آزماون درک مسهیات علام
نشسن داد ک بین این دو متغیر رابط مثبت و معناسدارو
وجود دارد ،یعنی اینکا باس باسال رتاتن درک معلماسن از
مسهیت علم ،پیشرتت تحصیلی آنسن نیز بهتر مای اود و
برعکس .این یستت هس باس نتاسی پاژوهش ( Daneshpejo,
 )2003همسو اسات .نتاسی بررسای متغیار جنسایت و
سسبق تهریس درزمینة درک مسهیت علم نشاسن داد کا
بین معلمسن زن و مارد در درک از مسهیات علام تفاسو
وجود دارد کا باس توجا با مقاهار میاسننین هاس ،درک
معلمسن مرد از معلمسن زن بیشتر است ک این نتاسی باس
یستتا هااسو عبااهالملکی و همکااسران ( )2015غیرهمسااو
است؛ امس درزمینة سسبق تهریس یستت هس نشسن دادنه کا
تفسوتی در درک معلمسن بر اسس سسبق تاهریس وجاود
نهارد .این یستتا هاس باس نتاسی پاژوهش ( Daneshpejo,
 )2003همسو است.
بس تدزی وتحلیل نتسی ایان پاژوهش نیاز با رو انی
میتوان استنبسط کرد ک دانشدو – معلمسن علو تدربی
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درک درستی از مسهیت علم تدربی نهارنه .انهیشا هاسو
آنهس مسن از آن می ود ک ترضی هسو خالقسنا بساسزنه
و در را ایدسد علم تدربی یسمی بردارنه .بس توجا اینکا
نظاس آموز اای در ایاران حستظا محاور اساات ،حااوا
پن یسن را نسدیه یرتت است و بیشتر ب پارورش هان
(نسدیه یرتتن واقعیت) میپردازد .بس پرورش هنیرایی،
نظس آموز ی ننسن صهم او ب طرز تفکر دانشآماوزان
وارد کرد و میکنه ک هر ن را کا انیه اناه باهون
هی تفکرو و تدزی وتحلیلی باسور مایکنناه و هریونا
حهسی را ک در کتب مختلف میبیننه؛ یاس از اطراتیاسن
می نونه؛ ترضی علمی مینسمنه .آن هس مسسول علمای را
از مسسول تلسفی ،اخالقی و  ...تشخیو نمیدهنه .نتسی
حسکی از آن است ک آزمودنیهس تسکنون مسائل او را باس
روش علمی حل نکرد انه؛ بنسبراین ،معلمسنی ک مسهیات
علم تدربی را درک نکردناه ،ننونا مایتاوان از آنهاس
انتظااسر دا اات ،مسهیاات علاام تدرباای را ب ا تراییااران
بیسموزنه ب طورکلی ،در نظس آموز ی کشاور ایاران با
دانشآموزان یو تفکار نکاردن را آماوزش مایدهناه.
همچنین ،بس توج ب پسسص آزمودنیهس ب رو نی میتوان
استنبسط کرد ک اکثر دانشدو  -معلمسن نا تنهاس معناسو
دقیا ترضای علمای ،قاسنون علمای و نظریا علماای را
نمیداننه ،بلک ننرش آنهس این است ک یستت هسو علام
تدربی ،رسبت و غیرقسبل تغییار هساتنه .هماسنطاور کا
میدانیم این ننرش غلح بریرتت از مکتب پوزیتیویسام
یس استقراءیرایی سطحی است کا بعاه از یذ ات یاک
قرن از اتول این مکتب علمی ،دانشدو  -معلمسن آموزش
علو تدربی در کشور بس ننین تفکرو قهیمی ب آموزش
علااو تدرباای م ایپردازنااه .بیشااتر دانشاادو  -معلمااسن
آمااوزش علااو تدرباای معنااسو دقی ا علاام تدرباای را
نیسموخت انه و علو تدربای را «اطالعاس »« ،یاردآورو
داد هس» و «کسر در آزمسیشنس » معنس میکننه .درحسلیکا
یردآورو داد هس یکی از قسمتهسو تولیاه علام تدربای
بود و معنسو دقیقی از آن نیست .بس توج ب توضایحس
اراو ه در ادام پیشنهسد هس در این زمین براو کماک

ب حل این مسئل اراو مینمسیم -1:انداس پژوهشای باس
موضااو ننااوننی اتاازایش درک مسهیاات علاام تدرباای
دانشدو -معلمسن علو تدربای -2 .درو تاسریص علام و
تلسف علم تأریرو زیسدو در اتزایش درک مسهیات علام
تدرباای دارد؛ بنااسبراین الز و ضاارورو اساات کاا در
واحااههسو ایاان ر اات  ،ایاان درو یندسنااه ااود-2.
کیفیت دور هسو ضمن خهمت معلماسن را اتازایش داد
تااس در ایاان دور هااس معلمااسن بااس مسهیاات علاام تدرباای و
ننوننی تهریس آن آ نس اونه -8 .مطسلاب درسای در
تربیت معلم باس روش کسو انرو با دانشادو  -معلماسن
آمااوزش داد ااود تااس در حاین یااسدییرو روش علماای
ب صور دقی  -مسهیت علم تدربی یعنی تدربا پاذیر
بودن ،موقتی بودن ،قسبل آزمسیش باودن و ...را بیسموزناه.
 -5تراهم آوردن زمین و امکسنس کسرهاسو پژوهشای بار
مینسو روش علمی ب صور اقها پژوهشی علمی توسح
خود معلم  -6تأکیه بر آموزش مستقیم و صریم مفسهیم
و م لف هسو مسهیات علام بداسو اساتفسد از روشهاسو
آموز ی غیرمستقیم.
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